નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૧/૨૦૨૧
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

ચીખલી પોસ્ટે પોલીસ

ચીખલી પોસ્ટે પાટમ -સી ગુ.ર.નં ૧૧૮૨૨૦૦૯૨૧૦૨૧૩/૨૦૨૧

અવિકારી/ કમમચારીઓ

પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫-એ.ઇ, ૧૧૬(૨) પ્રોહહ જથ્થો રાખનાર પરે શભાઇ કાંતીભાઇ નાયકા પટે લ
રહેિાસી આલીપોર, મજીિેડ ફળીયા તા.ચીખલી જજ.નિસારી નાઓએ મોજે- બોડિાંક, દાદરા
ફળીયામાં કોતરની બાજુ માં આિેલ ઝાડીમાંથી ભારતીય બનાિટના વિદે શી દારૂના બોક્ષો નંગ૧૫ મળી આિેલ જેમાં કુ લ બાટલીઓ નંગ ૭૨૦ જેની કુ લ હકિં.રૂ. ૩૬,૦૦૦/-નો પ્રોહહ મુદ્દામાલ
મુકી નાશી જતા કાયમિાહી કરિામાં આિી.

બીલીમોરા પોસ્ટે પોલીસ

બીલીમોરા પો.સ્ટે . સી ગુ.ર.નં. 11822006210139 પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-AE, ૮૧,૯૮(૨),

અવિકારી/ કમમચારીઓ

૧૧૬(૨) મુજબ િોન્ટે ડ આરોપી (૧) હહરે નભાઇ અશોકભાઇ ટંડેલ (૨) આશીષ અશોકભાઇ ટંડેલ
રહે. માછીિાડ બીલીમોરા તા.ગણદે િી જી.નિસારી નાઓ એકબીજાની મદદગારીથી મોજે
િલસાડી ઘોલ અંબીકા નદીના હકનારે પોતાની કબ્જજાની નાનીહોડી (બલમ) માં ભારતીય
બનાિટની વિદે શી દારૂની બાટલીઓ તથા ટીનબીયર કુ લનંગ-૭૨૦ હકમત રૂપીયા ૪૮,૯૬૦/નો તથા નાની હોડી (બલમ) જેની હકિંમત રૂપીયા ૪૦,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે હક.રૂ.૮૮,૯૬૦/- નો
પ્રોહી મુદ્દામાલ િગર પાસ પરમીટે રાખી પોલીસ ને જોઇ ને નાશી જતા જરુરી કાયમિાહી કરે લ.

નિસારી રૂરલ પોસ્ટે

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ –સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦ ૪૫૯

પોલીસ અવિકારી/

પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (A),(E), ૮૧, ૧૧૬(બી) મુજબ પકડાયેલ આરોપી બહેનો કાપડની બગલ

કમમચારીઓ

થેલામાં ભારતીય બનાિટનો જુ દી કંપનીની નાની મોટી વ્હીસ્કી ની બાટલીઓ તથા પાઉચ નંગ૨૭૯ નો પ્રોહી મુદ્દામાલ કુ લ્લે હક.રૂ. ૩૦,૬૭૫/- નો મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરિામાં આિેલ.

નિસારી ટાઉન પોસ્ટે

નિસારી ટાઉન પો.સ્ટે . PART B 11822019210130 જુ ગારિારા કલમ ૧૨ મુજબ તહો. એ

પોલીસ અવિકારી/

ગંજીપાનનો તીન પત્તી હારજીતનો જુ ગાર રમી રમતા તમામ આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાંથી

કમમચારીઓ

મળી આિેલ રોકડા રૂપીયા ૧૩,૩૯૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૧૨ કી.રુ.૦૦/- તથા દાિ ઉપરના
રોકડા રૂપીયા ૩૧૦/- તથા મોબાઈલ ફોનો નંગ-૪ હકિંરૂ. ૯૦૦૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૪૦
કી.રૂ.૦૦/- મળી કુ લે રૂ. ૨૨,૭૦૦/- નો મુદામાલ સાથે આરોપીઓને ડીટે ઇન કરિામાં આિેલ.

નિસારી રૂરલ પોસ્ટે

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ C ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૪૨૨ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ એઇ,૮૧,૧૧૬(બી),

પોલીસ અવિકારી/

૯૮(૨) મુજબ પકડાયેલ આરોપીએ પોતાના કબ્જજાની એક વસલ્િર કલરની sx4 કાર જેનો

કમમચારીઓ

રજી.નં-GJ-21-AA-2624ની માં ભારતીય બનાિટની વ્હીસ્કીની બાટલીઓ કુ લે નંગ-૩૬ હકિંમત
રૂપીયા-૩૩,૬૦૦/-નો તથા આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાંથી મળી આિેલ મોબાઇલ ફોન-૨
હક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા એક વસલ્િર કલરની મારુતી sx4 કાર જેનો રજી.નં-GJ-21-AA-2624ની
હક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/-ગણી કુ લ હક.રૂવપયા-૩,૪૩,૬૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ સાથે ડીટે ઇન કરે લ

નિસારી રૂરલ પોસ્ટે

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે . પાટમ – સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૩૯૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫

પોલીસ અવિકારી/

(a)(e),૧૧૬(b),૮૧,૯૮(૨) મુજબ પકડાયેલ તથા િોંટે ડ ભારતીય બનાિટની વિદે શીદારૂની

કમમચારીઓ

વ્હીસ્કીની નાની-મોટી તથા િોડકા તથા ટીન બીયરની બોટલો કુ લ નંગ-૭૦૮ જેની
હક.રૂ.૧,૮૭,૨૦૦/-,(૨) આઇસર ટે મ્પો નંબર-MH 15 CK 7159 જેની હક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-,(૩) એક
OPPO કંપની મોબાઇલ ફોન જેની હક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/-, (૪) રોકડા રૂ.૪૨૦/-, (૫) આઇસર ટે મ્પોના
Form-23 તથા PUC ની નકલ જેની હક.રૂ. ૦૦/- તથા (૬) કાળા કલરની તાડપત્રી જેની હક.રૂ.
૦૦/- મળી કુ લ રૂવપયા.૯,૯૭,૬૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ડીટે ઇન કરિામાં આિી.

નિસારી રૂરલ પોસ્ટે

નિસારી રૂરલ પો.સ્ટે

પાટમ C ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૧૦૪૦૯

પ્રોહી એકટ કલમ-

પોલીસ અવિકારી/

૬૫AE,૮૧,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબ ભારતીય બનાિટની વ્હીસ્કીની બાટલીઓ કુ લે નંગ-૧૩૨

કમમચારીઓ

હકિંમત રૂપીયા-૩૯,૬૦૦/-નો તથા આરોપીઓની અંગ ઝડતીમાંથી મળી આિેલ મોબાઇલ ફોન૧ હક.રૂ.૩૦૦૦/- તથા એક હોન્ડા સીટી કાર જેનો રજી.નં- GJ-15-PP-6145 જેની
હક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- પરચુરણ સાિનો મળી કુ લ હક.રૂવપયા-૨,૯૨,૬૦૦/-નો પ્રોહી મુદામાલ સાથે
ડીટે ઇન કરિામાં આિેલ.

તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ના રોિ કોવિડ-૧૯ િેહકસનેશન અંતગમત શ્રી ઋવષકેશ ઉપાધ્યાય, પોલીસ અવિક્ષકશ્રી,
નિસારી, શ્રી બી.એસ.મોરી, નાયબ પોલીસ અવિક્ષકશ્રી, મુખ્ય મથક, નિસારી, શ્રી િી.એસ.પલાસ, પોલીસ
ઇન્સ્પેકટર , એલ.સી.બી. નિસારી, શ્રી એમ.પી.પટેલ , પોલીસ ઇન્સ્પેકટર, એસ.ઓ.જી. નિસારીનાઓએ
ફ્રન્ટલાઇન િકમ ર તરીકે િેહકસન લઇ શરુઆત કરી, નિસારી જજલ્લાના પોલીસ જિાનો અને જી.આર.ડી/
ટી.આર.બી. કુલ-ે ૧૦૫૨ ને જજલ્લાની અલગ-અલગ CHC/વસિીલ પોસ્પીટલો,ખાનગી હોસ્સ્પટલોમાં િેહકસન
આપિાની કાયમિાહી હાથ િરિામાં આિેલ છે . નાગહરકોને પણ િેસ્ક્સન લેિા માટે પ્રોત્સાહન પુરૂં પાડેલ છે .

૨ મો પ્રજાસત્તક હદિસની ઉજિણી કાયમક્રમના સમારોહ નિસારી જીલ્લાનાં લુન્સીકુઈ મેદાન ખાતે શ્રી
ઈશ્વરભાઈ પરમાર, માન.મંત્રીશ્રી, સામાજજક ન્યાય અને અવિકારીતા તથા મે.કલેક્ટર અને જીલ્લા
મેજીસ્રેટશ્રી, નિસારી નાઓના િરદ હસ્તે કરિામાં આિેલ. જે સમારોહમાં પોલીસ કમમચારી દ્વારા સારી
કામગીરી કરિા બદલ પસંશાપત્ર આપિામાં આિેલ.

